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Muudatusettepanek 18
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Teaduse ja tehnika arengu tulemusel on 
võimalik tuvastada toiduainetes 
veterinaarravimijääke isegi nende väga
väikse sisalduse korral.

(1) Teaduse ja tehnika arengu tulemusel on 
võimalik tuvastada toiduainetes seni 
tuvastamata jäänud veterinaarravimijääke
ja teha neid kindlaks isegi väga väikestes 
kontsentratsioonides.

Or. pl

Selgitus

Kõnealuses valdkonnas toimunud teaduslik areng seisneb uutes võimalustes, mille abil mõõta 
konkreetsete ravimite üha väiksemaid kontsentratsioone loomses koes; seda võimaldavad üha 
tundlikumad mõõtmistehnikad ning suutlikkus tuvastada seni tuvastamata jäänud aineid. 
Areng on nii kvalitatiivne kui ka kvantitatiivne. Uus sõnastus annab kõnealuses valdkonnas 
toimunud muutustest selgema ettekujutuse.

Muudatusettepanek 19
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Inimeste tervise kaitsmiseks tuleks 
jääkide piirnormid kehtestada 
ohutushindamise üldtunnustatud 
põhimõtete kohaselt, võttes arvesse 
toksikoloogilisi ohte, keskkonnasaastet 
ning jääkide ootamatut mikrobioloogilist 
ja farmakoloogilist toimet. Arvesse tuleks 
võtta ka muid rahvusvaheliste 
organisatsioonide või ühenduses asuvate 
teaduskomiteede poolt läbi viidud 
asjaomaste toimeainete teaduslikke 
ohutushinnanguid.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga rõhutatakse määruses rohkem tervise kaitset.

Muudatusettepanek 20
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Inimeste tervise kaitsmiseks tuleks 
jääkide piirnormid kehtestada 
ohutushindamise üldtunnustatud 
põhimõtete kohaselt, võttes arvesse 
toksikoloogilisi ohte, keskkonnasaastet 
ning jääkide ootamatut mikrobioloogilist 
ja farmakoloogilist toimet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 21
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühendus aitab Codex Alimentariuse 
raames välja töötada jääkide piirnorme 
käsitlevaid rahvusvahelisi nõudeid, tagades 
samal ajal, et ühenduses vastu võetud 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ei 
langeks. Seepärast peaks ühendus ilma 
täiendava riskihindamiseta üle võtma need 
Codexi jääkide piirnormid, mida ta on 
toetanud vastaval Codex Alimentariuse 
komisjoni koosolekul. Seeläbi 
suurendatakse veelgi toidus leiduvate 
jääkide piirnorme käsitlevate 
rahvusvaheliste nõuete ja ühenduse 

(20) Ühendus aitab Codex Alimentariuse 
raames välja töötada toidus leiduvate 
veterinaarravimijääkide piirnorme 
käsitlevaid rahvusvahelisi nõudeid, tagades 
samal ajal, et ühenduses vastu võetud 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ei 
langeks. Seepärast peaks ühendus ilma 
täiendava riskihindamiseta üle võtma need 
Codexi jääkide piirnormid, mida ta on 
toetanud vastaval Codex Alimentariuse 
komisjoni koosolekul. Seeläbi 
suurendatakse veelgi toidus leiduvate 
veterinaarravimijääkide piirnorme 
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õigusaktide vahelist kooskõla. käsitlevate rahvusvaheliste nõuete ja 
ühenduse õigusaktide vahelist kooskõla.

Or. pl

Selgitus

Selgem sõnastus.

Muudatusettepanek 22
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühendus aitab Codex Alimentariuse 
raames välja töötada jääkide piirnorme 
käsitlevaid rahvusvahelisi nõudeid, tagades 
samal ajal, et ühenduses vastu võetud 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ei 
langeks. Seepärast peaks ühendus ilma 
täiendava riskihindamiseta üle võtma 
need Codexi jääkide piirnormid, mida ta on 
toetanud vastaval Codex Alimentariuse 
komisjoni koosolekul. Seeläbi 
suurendatakse veelgi toidus leiduvate 
jääkide piirnorme käsitlevate 
rahvusvaheliste nõuete ja ühenduse 
õigusaktide vahelist kooskõla.

(20) Ühendus aitab Codex Alimentariuse 
raames välja töötada jääkide piirnorme 
käsitlevaid rahvusvahelisi nõudeid, tagades 
samal ajal, et ühenduses vastu võetud 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ei 
langeks. Seepärast peaks ühendus üle 
võtma need Codexi jääkide piirnormid, 
mida ta on toetanud vastaval Codex 
Alimentariuse komisjoni koosolekul,
tingimusel et vaadatakse läbi ELis 
keelatud toimeained ja konkreetsed 
koostoimed ning kumulatiivne mõju, mis 
võivad kahjustada inimeste tervist. Seeläbi 
suurendatakse veelgi toidus leiduvate 
jääkide piirnorme käsitlevate 
rahvusvaheliste nõuete ja ühenduse 
õigusaktide vahelist kooskõla, ilma et see 
ohustaks ühenduses kasutamiseks 
lubamise suhtes kehtestatud kaitsetaset.
Enne kokkuleppe sõlmimist peab 
komisjon ametlikult kaasama Euroopa 
Parlamendi.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaselt 
tuleb kontrollida farmakoloogiliste 
toimeainete jääkide esinemist toiduainetes. 
Isegi kui kõnealuste ainete suhtes ei ole 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
jääkide piirnorme, võib kõnealuste ainete 
jääke esineda keskkonnasaaste või loomas 
leiduva loomuliku metaboliidi tõttu. 
Kõnealuseid jääke on laboratoorsete 
meetoditega võimalik leida isegi väga 
väikese sisalduse korral. Liikmesriikides 
on välja kujunenud eri viisid kõnealuste 
jääkide kontrollimiseks.

(21) Määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaselt 
tuleb kontrollida farmakoloogiliste 
toimeainete jääkide esinemist toiduainetes. 
Isegi kui kõnealuste ainete suhtes ei ole 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
jääkide piirnorme, võib kõnealuste ainete 
jääke esineda keskkonnasaaste või loomas 
leiduva loomuliku metaboliidi tõttu. 
Kõnealuseid jääke on laboratoorsete 
meetoditega võimalik leida isegi väga 
väikeste kontsentratsioonide korral. 
Liikmesriikides on välja kujunenud eri 
viisid kõnealuste jääkide kontrollimiseks.

Or. pl

Selgitus

Selgem sõnastus.

Muudatusettepanek 24
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Seepärast on asjakohane, et ühendus 
sätestab kontrollimeetmete võtmise 
kontrollväärtuste kehtestamise menetlused 
jääkide selliste kontsentratsioonide juures, 
mille puhul teadusuuringute tulemused 
näitavad, et tarbija kokkupuude on 
ebaoluline, ja laboratoorsed analüüsid on 
tehniliselt võimalikud, et soodustada 
ühendusesisest kaubandust ja importi. 

(22) Seepärast on asjakohane, et ühendus 
sätestab kontrollimeetmete võtmise 
kontrollväärtuste kehtestamise menetlused 
jääkide selliste kontsentratsioonide juures, 
mille puhul laboratoorsed analüüsid on 
tehniliselt võimalikud, et soodustada 
ühendusesisest kaubandust ja importi, ilma 
et see kahjustaks ühenduses kehtestatud 
inimeste tervise kõrgetasemelist kaitset. 
Kontrollimeetmete võtmise 
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kontrollväärtuste kehtestamine ei tohiks 
siiski kuidagi võimaldada lubamata 
toimeainete ebaseaduslikku kasutamist 
toiduloomade ravis. Seetõttu on kõik 
kõnealuste toimeainete jäägid toidus 
tegelikult ebasoovitavad.

Or. xm

Selgitus

Se trata de reafirmar que la inclusión de estos valores de referencia no puede, en ningún 
caso, significar un riesgo para el consumidor, ni una forma de evadir la utilización de 
productos prohibidos. Con el texto propuesto se mantiene la idea fundamental del 
considerando pero se cambia el énfasis: se exige que los puntos de referencia sean 
analíticamente fiables pero se incide en su seguridad no bajo un criterio de mera exposición, 
sino de seguridad del consumidor en su más amplio sentido. Y, despejando cualquier duda 
sobre falsas tolerancias, expresamente se indica que ello no será, en modo alguno, una 
rebaja en la prohibición de uso de sustancias no autorizadas. 

Muudatusettepanek 25
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse
eeskirjad ja menetlused, et kehtestada: 

1. Toiduohutuse tagamiseks sätestatakse 
käesolevas määruses eeskirjad ja 
menetlused, et kehtestada:

(a) farmakoloogilise toimeaine 
maksimaalne kontsentratsioon, mida võib 
lubada loomses toidus (edaspidi „jääkide 
piirnorm”);

(a) veterinaarravimis või loomakasvatuses 
kasutatavas biotsiidis sisalduva
farmakoloogilise toimeaine maksimaalne 
kontsentratsioon, mida võib lubada 
loomses toidus (edaspidi „jääkide 
piirnorm”);

Or. es

Selgitus

Esimese lõigu muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada käesoleva määruse üldist eesmärki, 
milleks on inimeste tervise kaitse. 
Punkti a muudatusettepaneku eesmärk on paremini välja tuua kaks toimeaine liiki, mille 
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suhtes jääkide piirnormi kohaldatakse.

Muudatusettepanek 26
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) farmakoloogilise toimeaine 
maksimaalne kontsentratsioon, mida võib 
lubada loomses toidus (edaspidi „jääkide 
piirnorm”);

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 27
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) farmakoloogiliste toimeainete jääkide 
lubatud tase, millest allpool peetakse 
inimese kokkupuudet kõnealuste 
jääkidega toimeainet sisaldava toidu 
kaudu ebaoluliseks (edaspidi 
„kontrollväärtus meetmete võtmiseks”).

(b) artikli 13 punktidele a, b või c vastava 
liigituse alla mittekuuluvate
farmakoloogiliste toimeainete jääkide 
puhul väikseim analüüdi sisaldus proovis, 
mida määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaselt 
määratud kontrollivad 
referentlaboratooriumid saavad määrata 
ja kinnitada ühenduse nõuete kohaselt 
kinnitatud analüüsimeetodiga (edaspidi 
„kontrollväärtus meetmete võtmiseks”).

Or. fr

Selgitus

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
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résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.

Muudatusettepanek 28
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) farmakoloogiliste toimeainete jääkide 
lubatud tase, millest allpool peetakse 
inimese kokkupuudet kõnealuste 
jääkidega toimeainet sisaldava toidu 
kaudu ebaoluliseks (edaspidi 
„kontrollväärtus meetmete võtmiseks”).

(b) farmakoloogiliste toimeainete jääkide 
tase, mis on kontrollimise eesmärgil 
kehtestatud teatud toimeainete puhul, 
mille jääkide piirmäärasid ei ole 
käesoleva määrusega kehtestatud
(edaspidi „kontrollväärtused meetmete 
võtmiseks”).

Or. es

Selgitus

Punkti b muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada meetmete võtmise kontrollväärtuse 
mõistet ja tuua sisse täpsem, kokkupuutega mitteseotud määratlus; kokkupuudet võidakse 
tõlgendada ohutusnõuete nõrgendamisena.

Muudatusettepanek 29
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 lõike 1 punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) farmakoloogilise toimeaine jäägi 
maksimaalne kontsentratsioon, millest 
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allapoole jäävat keskkonnas kokkupuudet 
kõnealuse jäägiga käsitatakse 
ebaolulisena.

Or. en

Selgitus

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an 
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Muudatusettepanek 30
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikli 1 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab vajaduse korral 
farmakoloogiliste toimeainete kasutamist 
ja turuletoomist käsitlevaid sätteid.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, eriti artikli 13 sätteid arvestades.
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Muudatusettepanek 31
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toiduloomad – loomad, keda aretatakse, 
kasvatatakse, peetakse ja tapetakse või 
kellelt kogutakse saaki spetsiaalselt toidu 
tootmise eesmärgil.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 32
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) farmakoloogiliste toimeainete jäägid –
kõik farmakoloogilised toimeained 
väljendatuna mg/kg või μg/kg elusmassi 
kohta (aktiivained, abiained või 
lagunemisproduktid ja nende metaboliidid, 
mis säilivad loomses toidus);

(a) farmakoloogiliste toimeainete jäägid –
kõik farmakoloogilised toimeained 
väljendatuna mg/kg või μg/kg toote
elusmassi kohta (aktiivained, abiained või 
lagunemisproduktid ja nende metaboliidid, 
mis säilivad loomses toidus);

Or. pl

Selgitus

Selgem sõnastus.
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Muudatusettepanek 33
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduloomadele manustatavates 
veterinaarravimites kasutamiseks mõeldud 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi kohta tuleb taotleda Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi 
„ravimihindamisamet”) arvamust, mille 
sõnastab veterinaarravimite komitee.

Toiduloomadele manustatavates 
veterinaarravimites kasutamiseks mõeldud 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi ja keskkonnas sisalduva 
toimeaine piirkontsentratsiooni kohta 
tuleb taotleda Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi 
„ravimihindamisamet”) arvamust, mille 
sõnastab veterinaarravimite komitee.

Or. en

Selgitus

Veterinaarravimitega seotud keskkonnaohu hindamise raamistiku sisseviimine käesolevasse 
määrusesse võimaldaks Euroopa reguleerivatel asutustel kasutada standardset lähenemisviisi 
kõigi veterinaarravimites kasutatavate toimeainete puhul, olenemata sellest, kas toimeainetest 
tuletatud ravimid kuuluvad tsentraliseeritud või liikmesriigi tasandil lubade andmise korra 
alla.

Muudatusettepanek 34
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduloomadele manustatavates 
veterinaarravimites kasutamiseks mõeldud 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi kohta tuleb taotleda Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi 
„ravimihindamisamet”) arvamust, mille 
sõnastab veterinaarravimite komitee.

Muudel kui artikli 13 lõikes 3 sätestatud 
juhtudel, mille suhtes kohaldatakse Codex 
Alimentariuse menetlust, tuleb ühenduses 
toiduloomadele manustatavates 
veterinaarravimites kasutamiseks mõeldud 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi kohta taotleda Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi 
„ravimihindamisamet”) arvamust, mille 
sõnastab veterinaarravimite komitee, nagu 
tuleneb määruse (EÜ) nr 726/2004 
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artiklite 55 ja 20 sätetest.
Sellist ainet sisaldava veterinaarravimi 
müügiloa omanik, kõnealuse müügiloa 
taotleja või isik, kes kavatseb taotleda 
kõnealust müügiluba, esitab selleks 
taotluse ravimihindamisametile.

Sellist ainet sisaldava veterinaarravimi 
müügiloa taotleja või isik, kes kavatseb 
taotleda kõnealust müügiluba (või vajaduse 
korral müügiloa omanik) esitab selleks 
taotluse ravimihindamisametile.

Or. es

Selgitus

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Muudatusettepanek 35
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem tähtsate liikide või kasutusviiside 
puhul võivad ravimihindamisametile 
taotluse esitada ka muud isikud.

Or. fr

Selgitus

Vähem tähtsate liikide või kasutusviiside puhul (nt mesilased) on veterinaarravimeid välja 
töötavatele ettevõtetele jääkainete piirmäärade kehtestamise taotluse esitamine üldiselt 
vastumeelne, sest see on keeruline ja kulukas. Muudel isikutel peaks olema õigus esitada
jääkainete piirmäärade kehtestamise taotlus. Kui piirmäärad on kehtestatud, on ettevõtetel 
suurem stiimul ravimi väljatöötamiseks.
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Muudatusettepanek 36
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teadusliku riskihindamise ja 
riskijuhtimisealaste soovituste eesmärk on 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, kindlustades samal ajal ka, et 
sobivate veterinaarravimite kättesaamatus 
ei mõjutaks negatiivselt inimeste ja 
loomade tervist ning loomade heaolu.

2. Teadusliku riskihindamise ja 
riskijuhtimisealaste soovituste eesmärk on 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, kindlustades samal ajal ka, et 
sobivate veterinaarravimite kättesaamatus 
ei mõjutaks negatiivselt inimeste ja 
loomade tervist ning loomade heaolu ja 
keskkonnaohutust.

Or. en

Selgitus

Samamoodi nagu ühenduse hindamismenetluse järel kehtestatakse veterinaarravimite jääkide 
piirmäärad, saaks veterinaarravimites kasutatavate toimeainete suhtes kohaldada 
keskkonnaohu hindamise nõudeid (mis olid olemas juba enne 2000. aastat). See tagaks 
keskkonnaohutuse kõrge taseme ja väldiks analoogravimeid tootvate ettevõtete tarbetuid 
dubleerivaid jõupingutusi, mille käigus tuleb kogu keskkonnaohu hindamist korrata 
(sealhulgas mõnikord aine käitumist keskkonnas käsitlevad uuringud ja toksilisusealased 
lisauuringud). 

Muudatusettepanek 37
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et tagada lubatud 
veterinaarravimite kättesaadavus 
toiduloomade haigestumise korral, kaalub 
veterinaarravimite komitee teaduslikul 
riskihindamisel ja riskijuhtimisealaste 
soovituste andmisel võimalust kasutada 
teatavas toiduaines leiduva 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestatud jääkide piirnormi teise samalt 
loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe 

Kooskõlas tervise kaitse kõrge taseme 
tagamise eesmärgiga ja artiklis 6 
kehtestatud põhimõtetega kaalub 
veterinaarravimite komitee selleks, et 
tagada lubatud veterinaarravimite 
kättesaadavus toiduloomade haigestumise 
korral, teaduslikul riskihindamisel ja 
riskijuhtimisealaste soovituste andmisel 
võimalust kasutada teatavas toiduaines 
leiduva farmakoloogilise toimeaine suhtes 
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või mitme liigi suhtes kehtestatud 
piirnormi muude liikide puhul.

kehtestatud jääkide piirnormi teise samalt 
loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe 
või mitme liigi suhtes kehtestatud 
piirnormi muude liikide puhul. Eri 
loomaliikide vahel ekstrapoleerimise 
kasutamise puhul tuleb jääkide piirnormi 
kehtestamisel kohaldada 
turvalisuskoefitsienti suuruses vähemalt 
10.

Or. en

Selgitus

Raportöör toetab komisjoni ettepanekus esitatud eesmärki parandada testimismenetlusi 
ekstrapoleerimise (st tulemuste kohaldamine teiste toiduainete või loomaliikide suhtes) 
suurema kasutamise teel riskihindamise vältel. Kõnealune eesmärk aitab kaasa toimeainete 
suuremale kättesaadavusele väiksemate loomarühmade puhul (kitsed, lambad jne). Esitatud 
muudatusettepanekute eesmärgiks on üksnes tagada, et ekstrapoleerimise kohaldamisel 
kasutatakse lubatud jääkide sisalduse asjakohast vähendamist. 

Muudatusettepanek 38
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et tagada lubatud 
veterinaarravimite kättesaadavus 
toiduloomade haigestumise korral, kaalub 
veterinaarravimite komitee teaduslikul 
riskihindamisel ja riskijuhtimisealaste 
soovituste andmisel võimalust kasutada 
teatavas toiduaines leiduva
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestatud jääkide piirnormi teise samalt 
loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe 
või mitme liigi suhtes kehtestatud 
piirnormi muude liikide puhul.

Selleks, et tagada lubatud 
veterinaarravimite kättesaadavus 
toiduloomade haigestumise korral, kaalub 
ravimihindamisamet (pidades alati meeles 
inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse 
tagamise vajadust) teaduslikul 
riskihindamisel ja riskijuhtimisealaste 
soovituste andmisel:

(a) võimalust kasutada kehtestatud
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi teatava toiduaine suhtes või
teise samalt loomaliigilt pärit toiduaine 
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puhul või 
(b) võimalust kasutada ühe või mitme liigi 
suhtes kehtestatud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi muude liikide 
puhul või
(c) võimalust kasutada ühelt loomaliigilt 
pärit teatavas toiduaines leiduva 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestatud jääkide piirnormi muult 
loomaliigilt pärit muu toiduaine puhul.

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ekstrapoleerimismenetluse täpsustamine. 

Vastutajaks ei peaks olema mitte veterinaarravimite komitee, vaid ravimihindamisamet, sest 
ekstrapoleerimine läheb pelgast riskihindamisest kaugemale ja on seotud ka riskijuhtimisega 
(mis jääb komitee vastutusalast välja). 

Muudatusettepanek täpsustab ka ekstrapoleerimise mõistet, osutades selle võimalikule 
ulatusele erinevate kudede, erinevate liikide ja nii erinevate kudede kui ka liikide vahel 
samaaegselt. Ekstrapoleerimine ei tohi kahjustada tarbijaohutust.

Muudatusettepanek 39
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast ravimihindamisametiga 
konsulteerimist kehtestab komisjon 
eeskirjad teatavas toiduaines leiduva 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestatud jääkide piirnormi
kasutamiseks muude samalt loomaliigilt 
pärit toiduainete puhul või ühe või mitme 
liigi suhtes kehtestatud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kasutamiseks 
muude liikide puhul. Kõnealustes 
eeskirjades täpsustatakse, kuidas ja 
missugustel tingimustel võib teatavas 
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toiduaines leiduva või ühe või mitme liigi 
suhtes kehtestatud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kasutada 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi kehtestamiseks muude 
toiduainete või loomaliikide puhul.
Meetmed, millega muudetakse käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid määruse 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 20 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga sätestatakse tingimused, mille kohaselt komisjon võib 
kehtestada ekstrapoleerimise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad.

Muudatusettepanek 40
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduslikul riskihindamisel kaalutakse 
farmakoloogiliste toimeainete 
ainevahetuskäiku ja kadu asjaomases 
loomaliigis ning jääkide liiki ja kogust, 
mille igapäevasel inimorganismi sattumisel 
inimeste eluea jooksul ei teki 
märkimisväärset ohtu tervisele, 
väljendatuna aktsepteeritava päevadoosina. 
Kasutada võib ka aktsepteeritava 
päevadoosi alternatiive, kui komisjon on 
need sätestanud vastavalt artikli 12 lõikele 
1.

1. Teaduslikul riskihindamisel kaalutakse 
farmakoloogiliste toimeainete 
ainevahetuskäiku ja kadu ning väljutamist
asjaomases loomaliigis ning jääkide liiki ja 
kogust, mille igapäevasel inimorganismi 
sattumisel inimeste eluea jooksul ei teki 
märkimisväärset ohtu tervisele, 
väljendatuna aktsepteeritava päevadoosina. 
Kasutada võib ka aktsepteeritava 
päevadoosi alternatiive, kui komisjon on 
need sätestanud vastavalt artikli 12 lõikele 
1.

Teaduslikul riskihindamisel kaalutakse ka 
mis tahes toimeainete jääkide mõju 
keskkonnaohutusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduslikul riskihindamisel kaalutakse 
farmakoloogiliste toimeainete 
ainevahetuskäiku ja kadu asjaomases 
loomaliigis ning jääkide liiki ja kogust, 
mille igapäevasel inimorganismi sattumisel 
inimeste eluea jooksul ei teki 
märkimisväärset ohtu tervisele, 
väljendatuna aktsepteeritava päevadoosina. 
Kasutada võib ka aktsepteeritava 
päevadoosi alternatiive, kui komisjon on 
need sätestanud vastavalt artikli 12 lõikele 
1. 

1. Teaduslikul riskihindamisel kaalutakse 
farmakoloogiliste toimeainete 
ainevahetuskäiku ja kadu asjaomases 
loomaliigis ning jääkide liiki ja kogust, 
mille igapäevasel inimorganismi sattumisel 
inimeste eluea jooksul ei teki 
märkimisväärset ohtu tervisele, 
väljendatuna aktsepteeritava päevadoosina, 
pöörates erilist tähelepanu erinevate 
farmakoloogiliste toimeainete koostoimele 
ja kumulatiivsele mõjule ning toimeainete 
mõjule haavatavate inimrühmade puhul.
Kasutada võib ka aktsepteeritava 
päevadoosi alternatiive, kui komisjon on 
need sätestanud vastavalt artikli 12 lõikele 
1.

Riskihindamine peab vastama määruses 
(EÜ) nr 178/2002 kehtestatud toiduainete 
ohutuse hindamise põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada toiduaineid käsitlevates õigusaktides kehtestatud piirväärtuste pidev 
kohaldamine, tuleb ära märkida määruses (EÜ) nr 178/2002 kehtestatud ohutuskriteeriumid, 
mis on tervikuna toiduohutust käsitlevate õigusaktide kontrollväärtuseks. Muu hulgas 
sätestatakse kõnealuses määruses eriti haavatavate inimrühmadega ning koostoime ja 
kumulatiivse mõjuga arvestamise kohustus. Käesolev muudatusettepanek osutab 
selgesõnaliselt neile kahele eriti olulisele aspektile.
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Muudatusettepanek 42
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduslikul riskihindamisel kaalutakse 
farmakoloogiliste toimeainete 
ainevahetuskäiku ja kadu asjaomases 
loomaliigis ning jääkide liiki ja kogust, 
mille igapäevasel inimorganismi sattumisel 
inimeste eluea jooksul ei teki 
märkimisväärset ohtu tervisele, 
väljendatuna aktsepteeritava päevadoosina. 
Kasutada võib ka aktsepteeritava 
päevadoosi alternatiive, kui komisjon on 
need sätestanud vastavalt artikli 12 lõikele 
1.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 43
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ootamatutest farmakoloogilistest või 
mikrobioloogilistest toimetest tulenev oht 
inimestele; 

(b) ootamatutest toksikoloogilistest,
farmakoloogilistest või 
mikrobioloogilistest toimetest tulenev oht 
inimestele; 

Or. es

Selgitus

Lisada tuleb ka toksikoloogiline oht.



PE400.626v01-00 20/60 AM\705998ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 44
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõike 2 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) jäägi liik ja kogus, mida ei peeta 
keskkonda ohustavaks.

Or. en

Selgitus

Keskkonnaohutuse lisamine teaduslikku riskihindamisse tagab sidusa lähenemisviisi ja 
menetluse lihtsustamise.

Muudatusettepanek 45
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui aine ainevahetuskäiku ja kadu ei saa 
hinnata ning aine on ette nähtud loomade 
tervise ja heaolu parandamiseks, võidakse 
teaduslikul riskihindamisel arvesse võtta 
seireandmeid või kokkupuudet käsitlevaid 
andmeid.

3. Kui aine ainevahetuskäiku ja kadu ning 
väljutamist ei saa hinnata ning aine on ette 
nähtud loomade tervise ja heaolu 
parandamiseks, võidakse teaduslikul 
riskihindamisel arvesse võtta seireandmeid 
või kokkupuudet käsitlevaid andmeid.

Or. en

Selgitus

Keskkonnaohu hindamisel on väljutamine oluline. 
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Muudatusettepanek 46
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikli 6 lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui aine ainevahetuskäiku ja kadu ei saa 
hinnata ning aine on ette nähtud loomade 
tervise ja heaolu parandamiseks, võidakse 
teaduslikul riskihindamisel arvesse võtta 
seireandmeid või kokkupuudet käsitlevaid 
andmeid.

3. Kui aine ainevahetuskäiku ja kadu ei saa 
hinnata ning aine on ette nähtud tervise 
parandamiseks, võidakse teaduslikul 
riskihindamisel arvesse võtta seireandmeid 
või kokkupuudet käsitlevaid andmeid. 

Or. es

Selgitus

Loomade tervise parandamine peaks põhimõtteliselt olema prioriteediks ja ravimil, mis aitab 
kaasa üksnes loomade heaolule, mitte tervisele, pole mõtet.

Muudatusettepanek 47
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muud õiguspärased tegurid, nagu toidu 
tootmise tehnoloogilised aspektid, 
kontrollide teostatavus, veterinaarravimites 
sisalduvate ainete kasutamistingimused 
ning väär- või ebaseadusliku kasutamise 
tõenäosus;

(b) muud õiguspärased tegurid, nagu toidu 
tootmise tehnoloogilised aspektid, 
kontrollide teostatavus, veterinaarravimites 
sisalduvate ainete kasutamistingimused 
ning väär- või ebaseadusliku kasutamise 
tõenäosus; väärkasutamine hõlmab 
veterinaarravimite profülaktilist 
kasutamist juhtudel, kui haigusi saaks 
ohjata loomade pidamise tingimustes 
proportsionaalsete ja mõistlike 
muudatuste tegemise teel;

Or. en



PE400.626v01-00 22/60 AM\705998ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 48
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muud õiguspärased tegurid, nagu toidu 
tootmise tehnoloogilised aspektid, 
kontrollide teostatavus, veterinaarravimites 
sisalduvate ainete kasutamistingimused 
ning väär- või ebaseadusliku kasutamise 
tõenäosus; 

(b) muud õiguspärased tegurid, nagu toidu 
ja loomasööda tootmise tehnoloogilised 
aspektid, kontrollide teostatavus, 
veterinaarravimites sisalduvate ainete 
kasutamistingimused ning väär- või 
ebaseadusliku kasutamise tõenäosus; 

Or. es

Selgitus

Lisada tuleb ka loomasööda tootmisprotsess (mida tuleb riskianalüüsi tegemisel arvesse 
võtta). Arvestades asjaolu, et paljusid veterinaarravimeid manustatakse loomasööda või 
joogivee kaudu, peavad riskijuhtimisalased soovitused võtma arvesse viise, kuidas 
olemasolevad tehnoloogiad riske mõjutavad. 

Muudatusettepanek 49
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muud õiguspärased tegurid, nagu toidu 
tootmise tehnoloogilised aspektid, 
kontrollide teostatavus, veterinaarravimites 
sisalduvate ainete kasutamistingimused 
ning väär- või ebaseadusliku kasutamise 
tõenäosus;

(b) muud õiguspärased tegurid, nagu toidu 
tootmise tehnoloogilised aspektid, 
kontrollide teostatavus, veterinaarravimites 
sisalduvate ainete kasutamistingimused, 
heade veterinaartavade järgimine ning 
väär- või ebaseadusliku kasutamise 
tõenäosus;

Or. fr

Selgitus

Teaduslik riskihindamine võib soovitada äärmiselt kõrgete jääkide piirnormide kehtestamist –
palju kõrgemate, kui on vaja asjaomase toote kasutamiseks vastavalt headele 
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veterinaartavadele. Heade veterinaartavade arvessevõtmine jääkide piirnormide 
kehtestamisel võimaldaks kehtestada piirnormid tasemel, mis tagaks inimeste tervise 
optimaalse kaitse ja hoiaks ära veterinaartoodete liigkasutamise.

Muudatusettepanek 50
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kas hinnangulised keskkonnas 
sisalduvad kontsentratsioonid on 
keskkonnakaitse seisukohast 
vastuvõetavad või mitte ja vajaduse korral 
asjaomase aine kasutamise tingimused või 
piirangud.

Or. en

Selgitus

Teatud juhtudel võivad keskkonnas sisalduvad kontsentratsioonid keskkonda ohustada. 
Kõnealust ohtu tuleb riskijuhtimise soovitustes arvesse võtta.

Muudatusettepanek 51
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ravimihindamisamet tagab, et 
veterinaarravimite komitee arvamus 
esitatakse 210 päeva jooksul pärast kehtiva 
taotluse kättesaamist vastavalt artiklile 3 ja 
käesoleva artikli lõikele 1. Kui 
ravimihindamisamet nõuab, et asjaomase 
aine kohta esitataks konkreetse 
ajavahemiku jooksul lisateavet, siis 
pikendatakse kõnealust tähtaega ajani, mil 
nõutud lisateave on esitatud.

2. Ravimihindamisamet tagab, et 
veterinaarravimite komitee arvamus 
esitatakse 210 päeva jooksul pärast uue 
aine suhtes esitatud kehtiva taotluse 
kättesaamist vastavalt artiklile 3 ja 
käesoleva artikli lõikele 1. Kui 
ravimihindamisamet nõuab, et asjaomase 
aine kohta esitataks konkreetse 
ajavahemiku jooksul lisateavet, siis 
pikendatakse kõnealust tähtaega ajani, mil 
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nõutud lisateave on esitatud.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on tehtud täpsustamiseks.

Muudatusettepanek 52
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast kohaldatakse 
veterinaarravimites kasutamiseks lubatud 
farmakoloogiliste toimeainete suhtes 
järgmist:
(a) pärast ravimihindamisametiga 
konsulteerimist avaldab komisjon ajakava 
nende toimeainete uurimiseks, kaasa 
arvatud artikli 8 lõikes 1 osutatud teabe 
esitamise tähtajad. Kõnealuste 
veterinaarravimite turustamise eest 
vastutavad isikud tagavad, et komisjonile 
esitatakse kogu asjakohane teave.
Liikmesriikide pädevad asutused juhivad 
komisjoni tähelepanu mis tahes 
asjakohasele teabele.
(b) pärast seda, kui 30 päeva jooksul on 
kontrollitud, et teave on esitatud õiges 
vormis, edastab komisjon teabe 
viivitamata läbivaatamiseks
ravimihindamisametile, kes esitab oma 
arvamuse 120päevase ajavahemiku 
jooksul. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse, kui ravimihindamisamet 
nõuab, et asjaomase aine kohta esitataks 
konkreetse ajavahemiku jooksul 
lisateavet.

Or. en



AM\705998ET.doc 25/60 PE400.626v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib teksti kooskõlla kehtiva nõukogu määrusega 2377/90.

Muudatusettepanek 53
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nende ainete puhul, mis ei ole ette 
nähtud kasutamiseks ühenduses turule 
toodavates veterinaarravimites ja mille 
kohta ei ole esitatud artikli 3 kohast 
taotlust, võivad komisjon või liikmesriigid 
edastada ravimihindamisametile taotluse 
arvamuse saamiseks jääkide piirnormide 
kohta.

1. Komisjon või liikmesriigid edastada 
ravimihindamisametile taotluse arvamuse 
saamiseks farmakoloogiliste toimeainete
jääkide piirnormide kohta ühel järgmistest 
juhtudest:

Kohaldatakse artikleid 4–8.
(a) asjaomast toimeainet on lubatud 
kasutada veterinaarravimites mõnes 
kolmandas riigis ja asjaomase toimeaine 
kohta ei ole esitatud artikli 3 kohast 
taotlust või
(b) asjaomane toimeaine kuulub ravimi 
koostisse, mida kavatsetakse kasutada 
direktiivi 2001/82/EÜ artikli 11 kohaselt, 
kuid asjaomase toimeaine kohta ei ole 
esitatud artikli 3 kohast taotlust, või
(c) asjaomane toimeaine kuulub 
loomakasvatuses kasutatava biotsiidi 
koostisse ja toimeaine suhtes tuleb 
kehtestada jääkide piirnorm vastavalt 
direktiivi 98/8/EÜ artikli 10 lõike 2 punkti 
ii alapunktile b.
2. Kohaldatakse artikleid 4–7.
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
arvamuse taotluste vorm ja sisu vastab 
komisjoni poolt artikli 12 lõike 1 kohaselt 
kehtestatud nõuetele.

Or. es
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Selgitus

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Muudatusettepanek 54
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nende ainete puhul, mis ei ole ette 
nähtud kasutamiseks ühenduses turule 
toodavates veterinaarravimites ja mille 
kohta ei ole esitatud artikli 3 kohast 
taotlust, võivad komisjon või liikmesriigid 
edastada ravimihindamisametile taotluse 
arvamuse saamiseks jääkide piirnormide 
kohta. 

1. Nende ainete puhul, mis ei ole ette 
nähtud kasutamiseks ühenduses turule 
toodavates veterinaarravimites ja mille 
kohta ei ole esitatud artikli 3 kohast 
taotlust, võivad komisjon, liikmesriigid või 
õiguspäraseid huve järgiv kolmas isik
edastada ravimihindamisametile taotluse 
arvamuse saamiseks jääkide piirnormide 
kohta. 

Or. en

Selgitus

Lõikes 3 osutatakse, et ka kolmandad isikud võivad taotlusi esitada, ehkki seda võimalust ei 
ole lõikesse 1 lisatud. Süstemaatiline täpsustamine.
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Muudatusettepanek 55
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ravimihindamisamet edastab 
komisjonile ja liikmesriigile või isikule, 
olenevalt sellest, kumb esitas taotluse, 
lõpliku arvamuse 15 päeva jooksul pärast 
selle vastuvõtmist, tuues ära oma otsuste 
põhjendused.

3. Ravimihindamisamet edastab 
komisjonile ja liikmesriigile, olenevalt 
sellest, kumb esitas taotluse, lõpliku 
arvamuse 15 päeva jooksul pärast selle 
vastuvõtmist, tuues ära oma otsuste 
põhjendused.

Or. en

Selgitus

Õigus taotleda ravimihindamisameti arvamust toimeainete jääkide piirnormide kohta peaks 
olema üksnes komisjonil ja liikmesriikidel.

Muudatusettepanek 56
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikeid 1–3 kohaldatakse mutatis 
mutandis lubatud farmakoloogiliste 
toimeainete suhtes, mille puhul jääkide 
piirnormide määramise menetluse 
maksumus on toimeaine kasutamisest 
saadava majandusliku tuluga võrreldes 
ebaproportsionaalne, sest toimeainet 
kasutatakse väikesearvulise või väiksema 
majandusliku tähtsusega loomaliigi puhul 
(väiksema tähtsusega kasutusviisid).
Erinevate loomaliikide vahel 
ekstrapoleerimise kasutamise puhul tuleb 
jääkide piirnormi kehtestamisel 
kohaldada turvalisuskoefitsienti suuruses 
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vähemalt 10.
Komisjon võib artikli 20 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust kasutades 
kehtestada üksikasjalikumad nõuded 
käesoleva lõike kohaldamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Artiklis 5 osutatud ekstrapoleerimine ei lahenda kõiki väiksema majandusliku tähtsusega 
loomaliikidel või liikidel, mille puhul jääkide piirnormide kehtestamise menetlus pole saadava 
tulu väiksuse tõttu majanduslikult mõttekas, kasutatavate veterinaarravimite piiratud 
kättesaadavusega seotud probleeme. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on üritada 
lahendada kõnealust tegelikku probleemi, mis on sageli tõsiseks loomade tervise ja heaolu 
kaitse probleemiks, kuid kindlasti oleks vajalik põhjalikum arutelu. 

Muudatusettepanek 57
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon, artikli 3 kohane taotluse 
esitaja või artikli 9 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriik leiab uue teabe põhjal, 
et inimeste või loomade tervise kaitsmise 
huvides tuleb arvamus läbi vaadata, võib ta 
taotleda ravimihindamisametilt kõnealuste 
ainete kohta uue arvamuse esitamist.

Kui komisjon, artikli 3 kohane taotluse 
esitaja või artikli 9 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriik leiab uue teabe põhjal, 
et inimeste või loomade tervise kaitsmise 
või keskkonnaohutuse huvides tuleb 
arvamus läbi vaadata, võib ta taotleda 
ravimihindamisametilt kõnealuste ainete 
kohta uue arvamuse esitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon, artikli 3 kohane taotluse 
esitaja või artikli 9 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriik leiab uue teabe põhjal, 
et inimeste või loomade tervise kaitsmise 
huvides tuleb arvamus läbi vaadata, võib ta 
taotleda ravimihindamisametilt kõnealuste 
ainete kohta uue arvamuse esitamist.

Kui komisjon, artikli 3 kohaselt arvamuse 
saamiseks taotluse esitanud isik või artikli 
9 kohaselt taotluse esitanud liikmesriik 
leiab uue teabe põhjal, et inimeste või 
loomade tervise kaitsmise huvides tuleb 
arvamus läbi vaadata, võib ta taotleda 
ravimihindamisametilt kõnealuste ainete 
kohta uue arvamuse esitamist.

Kõnealusele taotlusele lisatakse 
käsitletavat küsimust selgitav teave. Uue 
arvamuse suhtes kohaldatakse artikli 8 
lõikeid 2 ja 4 või artikli 9 lõikeid 2 ja 3.

Kõnealusele taotlusele lisatakse 
käsitletavat küsimust selgitav teave. Uue 
arvamuse suhtes kohaldatakse artikli 8 
lõikeid 2–4 või artikli 9 lõikeid 2 ja 3.

Or. es

Selgitus

Esitatud uus tekst teeb selgeks, kes ja missugustel asjaoludel võib arvamuse läbivaatamist
taotleda, täpsemalt:

– isikud, kes on artikli 3 kohaselt esitanud taotluse arvamuse saamiseks, võivad taotleda 
arvamuse läbivaatamist ning

– komisjon ja liikmesriigid ei või taotleda mitte üksnes artikli 9 kohaselt taotletud arvamuse 
läbivaatamist, vaid ka artikli 3 kohaselt kolmandate isikute poolt taotletud arvamuse 
läbivaatamist.

Muudatusettepanek 59
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab pärast 
ravimihindamisametiga konsulteerimist 
artikli 20 lõikes 2 nimetatud 

1. Komisjon võtab pärast 
ravimihindamisametiga konsulteerimist 
vastu eeskirjad järgmise kohta:
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regulatiivmenetluse korras vastu:

Or. en

Muudatusettepanek 60
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti a puhul võetakse otsused vastu 
artikli 21 lõikes 2 nimetatud 
regulatiivmenetluse korras ja punkti b 
puhul artikli 21 lõikes 3 nimetatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras.

Or. en

Selgitus

Riski hindamise ja riskijuhtimise metoodika määratlemine on käesoleva määruse keskne 
aspekt ning Euroopa Parlament peab olema selle vastuvõtmisse kaasatud. Seetõttu tehakse 
ettepanek regulatiivmenetluse muutmiseks kontrolliga regulatiivmenetluseks. Lisaks on lõikes 
2 ette nähtud sama menetlus ekstrapoleerimist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 61
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab pärast 
ravimihindamisametiga konsulteerimist 
vastu teatavas toiduaines esinevate 
jääkide piirnormi kasutamise eeskirjad 
mõne muu samalt loomaliigilt pärit 
toiduaine puhul või ühe või mitme liigi 
suhtes kehtestatud piirnormi kasutamise 
eeskirjad teiste liikide puhul, nagu on 
osutatud artiklis 5. Kõnealustes 

2. Nagu on osutatud artikli 5 lõikes 1a,
võtab komisjon pärast 
ravimihindamisametiga konsulteerimist 
vastu meetmed, millega muudetakse 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
määruse täiendamise teel, artikli 20 lõikes 
3 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
korras.
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eeskirjades täpsustatakse, kuidas ja 
millistel asjaoludel võib teatavas 
toiduaines või ühes või mitmes loomaliigis 
esinevaid jääke käsitlevate 
teadusuuringute tulemusi kasutada 
muude toiduainete või teiste liikide 
jääkide piirnormi kehtestamiseks.
Kõnealused meetmed, millega muudetakse 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
määruse täiendamise teel, võetakse vastu
artikli 20 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.

Or. es

Muudatusettepanek 62
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon liigitab farmakoloogilised 
toimeained ravimihindamisameti arvamuse 
põhjal, mille viimane esitab jääkide 
piirnormide kohta vastavalt artiklile 4, 9 
või 10. 

1. Komisjon liigitab farmakoloogilised 
toimeained ravimihindamisameti arvamuse 
põhjal, mille viimane esitab jääkide 
piirnormide kohta vastavalt artiklile 4, 9 
või 10 ja ohutu kontsentratsiooni kohta 
keskkonnas vastavalt artiklitele 4 ja 10. 

Or. en

Selgitus

Tulenevalt artikli 4 muudatusettepanekust 3 ja artikli 10 muudatusettepanekust 10. 



PE400.626v01-00 32/60 AM\705998ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 63
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõike 2 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liigitus sisaldab farmakoloogiliste 
toimeainete loetelu ja ravimirühmi, 
millesse need kuuluvad. Liigituse 
koostamisel kehtestatakse iga sellise aine 
suhtes üks järgmistest:

2. Toiduainete ohutuse eesmärgil
koostatud liigitus sisaldab 
farmakoloogiliste toimeainete loetelu ja 
ravimirühmi, millesse need kuuluvad. 
Liigituse koostamisel kehtestatakse iga 
sellise aine suhtes üks järgmistest:

Or. en

Muudatusettepanek 64
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõike 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jääkide piirnormi puudumine; (c) jääkide piirnormi kehtestamise 
vajaduse puudumine;

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on mõiste täpsustamine. Punkti c kohaldatakse 
ohutuks peetavate toimeainete suhtes. Olemasolevas sõnastuses hõlmab punkt c ka muid 
toimeaineid, mille suhtes pole olnud võimalik kehtestada ohutut piirnormi (puuduliku teabe 
tõttu või muudel põhjustel).
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Muudatusettepanek 65
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) aine manustamise keeld. (d) aine või selle jääkide esinemise keeld 
loomses tootes.

Or. fr

Selgitus

Kui aine või selle jääkide esinemine loomsetes toiduainetes ohustab olenemata esinevast 
kogusest inimeste tervist, tuleb keelata nende toodete turustamine, kus aine esinemist on 
tuvastatud. Aine manustamise keelamisest ei piisa. Lisaks ei saa Euroopa keelata aine 
manustamist kolmandates riikides, seega tähendaks olemasolev sõnastus, et aine on keelatud 
üksnes Euroopa toodetes ja mitte imporditud toodetes.

Muudatusettepanek 66
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt ühenduse 
poolthäälele veterinaarravimis 
kasutamiseks mõeldud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kehtestamise 
suhtes Codex Alimentariuses. Viimasel 
juhul ei ole ravimihindamisameti täiendav 
hinnang vajalik.

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt komisjoni vastu 
võetud (kui ühenduse poolt pole 
vastuväiteid esinenud) veterinaarravimis 
kasutamiseks mõeldud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormile Codex 
Alimentariuses. Viimasel juhul ei ole 
ravimihindamisameti täiendav hinnang 
vajalik.

Or. es
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada kahte mõistet:

Farmakoloogilise toimeaine jääkide piirnormid on riskijuhtimise elemendid ja need tuleb 
vajaduse korral läbi vaadata, veendumaks, et normid täidavad oma ülesannet – tagavad 
tarbijate jaoks ohutuse.

EL võtab reservatsioonideta vastu Codex Alimentariuses kehtestatud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormid, pärast seda, kui nimetatud organ on need vastu võtnud. ELi 
poolthääl ei peaks viima automaatse vastuvõtmiseni, kui lõplik heakskiit Codex 
Alimentariuses ei ole kindel.

Muudatusettepanek 67
Dagmar Roth—Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt ühenduse 
poolthäälele veterinaarravimis 
kasutamiseks mõeldud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kehtestamise 
suhtes Codex Alimentariuses. Viimasel 
juhul ei ole ravimihindamisameti täiendav 
hinnang vajalik.

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks:

(a) vastavalt artikli 4, 9 või 10 kohasele 
ravimihindamisameti arvamusele või

(b) vastavalt ühenduse poolthäälele 
veterinaarravimis kasutamiseks mõeldud 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi kehtestamise suhtes Codex 
Alimentariuses, tingimusel et arvesse 
võetud teaduslik teave tehti 
kättesaadavaks ühenduse esindajale 
Codex Alimentariuses enne Codex 
Alimentariuse komisjonis toimunud 
hääletust. Sellisel juhul ei ole 
ravimihindamisameti täiendav hinnang 
vajalik.
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek suurendab Codexi otsuste läbipaistvust.

Muudatusettepanek 68
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt ühenduse 
poolthäälele veterinaarravimis 
kasutamiseks mõeldud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kehtestamise 
suhtes Codex Alimentariuses. Viimasel 
juhul ei ole ravimihindamisameti täiendav 
hinnang vajalik.

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt ühenduse 
poolthäälele veterinaarravimis 
kasutamiseks mõeldud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kehtestamise 
suhtes Codex Alimentariuses. Viimasel 
juhul saab ühendus poolt hääletada 
üksnes juhul, kui on esitatud artikli 6 
kohane teaduslik riskihinnang ja artikli 7 
kohased riskijuhtimisalased soovitused; 
seetõttu ei ole ravimihindamisameti 
täiendav hinnang vajalik.

Or. fr

Selgitus

Arutelusid Codexis või muudes rahvusvahelistes organites ei saa kasutada ettekäändena, et 
võtta vastu leebemaid jääkide piirnorme kui Euroopas on kehtestatud.
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Muudatusettepanek 69
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt ühenduse 
poolthäälele veterinaarravimis 
kasutamiseks mõeldud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kehtestamise 
suhtes Codex Alimentariuses. Viimasel 
juhul ei ole ravimihindamisameti täiendav 
hinnang vajalik. 

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele. Ühenduse poolt heaks 
kiidetud veterinaarravimis kasutamiseks 
mõeldud farmakoloogilise toimeaine 
jääkide piirnormid Codex Alimentariuses
peavad olema samaväärsed ühenduses 
kehtivate tervisekaitsealaste sätetega. 
Ravimihindamisameti täiendav hinnang on 
tervisekaitse huvides vajalik vähemalt 
erinevate farmakoloogiliste toimeainete 
koostoime ja kumulatiivse mõju osas, kui 
ravimihindamisametil või liikmesriikide 
vastavatel asutustel tekivad tervisekaitsega 
seotud küsimused.

Or. en

Selgitus

Kui ainega seotud riskide puhul muutub kättesaadavaks uus teave, peab isegi Codexi 
piirnormide puhul olema võimalik taotleda uut arvamust. Käesolev muudatusettepanek on 
eelkõige täpsustus. 

Muudatusettepanek 70
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Enne Codex Alimentariuses 
kehtestatud toimeainete jääkide 
piirnormide heakskiitmist komisjoni poolt 
kohaldatakse artikli 21 lõikes 3 osutatud 
menetlust. Komisjon võib Codex 
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Alimentariuses kehtestatud toimeainete 
jääkide piirnormid heaks kiita ainult siis, 
kui need tagavad ühenduse õigusaktidega 
samaväärse ohutuse inimeste tervisele. 
Arvesse tuleb võtta määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 13 punkti e.

Or. en

Selgitus

Codex Alimentariuses kehtestatud toimeainete jääkide piirnormide heakskiitmise suhtes 
kohaldatakse – erinevalt täielikult ühendusesisestest otsustest – demokraatlikku või 
parlamendipoolset kontrolli väga piiratud ulatuses. Codexiga seotud otsuste suhtes tuleks 
seetõttu kohaldada samasuguseid menetlus- ja osalusnõudeid nagu ühendusesiseste otsuse 
suhtes. 

Codexi piirnormid peavad tagama kui mitte samaväärse, siis vähemalt võrreldava 
ohutustaseme. Seda toetab ka viide määrusele (EÜ) nr 178/2002.

Muudatusettepanek 71
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui teadusinfo on puudulik, võib 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestada ajutise jääkide piirnormi, 
tingimusel et ei ole alust eeldada, et 
asjaomase toimeaine jäägid kujutaksid 
nende kavandataval tasemel ohtu inimeste 
tervisele.

4. Juhul kui teadusinfo on puudulik, võib 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestada ajutise jääkide piirnormi, 
tingimusel et ei ole alust eeldada, et 
asjaomase toimeaine jäägid kujutaksid 
nende kavandataval tasemel riski inimeste 
tervisele. Riski käsitlev otsus peab 
põhinema artiklis 6 osutatud põhimõtetel 
ja artiklis 12 kehtestatud eeskirjadel.

Ajutist jääkide piirnormi kohaldatakse 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa viit aastat. Kõnealust 
ajavahemikku võidakse pikendada üks 
kord mitte rohkem kui kahe aasta võrra, 
kui on tõestatud, et pikendamine 
võimaldaks lõpetada pooleliolevad 
teadusuuringud.

Ajutist jääkide piirnormi kohaldatakse 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kolme aastat. Kõnealust 
ajavahemikku võidakse pikendada üks 
kord mitte rohkem kui kahe aasta võrra, 
kui on tõestatud, et pikendamine 
võimaldaks lõpetada pooleliolevad 
teadusuuringud.
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Or. en

Selgitus

Ajutise jääkide piirnormi kohaldamine viie aasta jooksul on liiga pikaajaline. Reeglina on 
asjaomased ained läbinud loa taotlemise või muu testimismenetluse, mis tähendab, et nõutud 
tulemused on kättesaadavad kolme aasta jooksul. See on pikem ajavahemik kui tavamenetluse 
järgi piirnormide kehtestamisel.

Muudatusettepanek 72
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõike 6 sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Aine manustamine toiduloomadele on 
vastavalt artikli 4, 9 või 10 kohasele 
arvamusele keelatud järgmistel juhtudel:

6. Aine või selle jääkide esinemine 
loomsetes toodetes on vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele arvamusele keelatud 
järgmistel juhtudel:

(a) kui farmakoloogilise toimeaine mis 
tahes kasutamine toidulooma puhul
ohustab inimeste tervist;

(a) kui farmakoloogilise toimeaine või selle 
jääkide mis tahes esinemine loomsetes 
toiduainetes ohustab inimeste tervist;

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 13 lõike 2 punkti d muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 73
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõike 6 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui farmakoloogilise toimeaine mis 
tahes kasutamine toidulooma puhul 
ohustab inimeste tervist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 74
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Keskkonnaohutuse tagamise eesmärgil
koostatud farmakoloogiliste toimeainete 

liigitus
1. Keskkonnaohutuse tagamise eesmärgil
koostatud liigitus sisaldab 
farmakoloogiliste toimeainete loetelu.
Liigituse koostamisel kehtestatakse iga 
sellise aine suhtes üks järgmistest:
(a) keskkonnas sisalduva 
kontsentratsiooni piirnorm; 
(b) keskkonnas sisalduva 
kontsentratsiooni ajutine piirnorm;
(c) keskkonnas sisalduva 
kontsentratsiooni piirnormi puudumine;
(d) aine manustamise keeld.
2. Keskkonnas sisalduva 
kontsentratsiooni piirnorm sätestatakse, 
juhul, kui seda peetakse keskkonna 
kaitsmise seisukohast vajalikuks, vastavalt 
artikli 4, 9 või 10 kohasele 
ravimihindamisameti arvamusele.
3. Juhul kui teadusinfo on puudulik, võib 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestada keskkonnas sisalduva 
kontsentratsiooni ajutise piirnormi, 
tingimusel et ei ole alust eeldada, et 
asjaomase aine jäägid kujutaksid nende 
kavandataval tasemel keskkonnale ohtu. 
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Keskkonnas sisalduva kontsentratsiooni 
ajutist piirnormi kohaldatakse 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa viit aastat. Kõnealust 
ajavahemikku võidakse pikendada üks 
kord mitte rohkem kui kahe aasta võrra, 
kui on tõestatud, et pikendamine 
võimaldaks lõpetada pooleliolevad 
teadusuuringud.
4. Keskkonnas sisalduva 
kontsentratsiooni ajutist piirnormi ei 
kehtestata, kui see ei ole vastavalt artikli 4 
või 10 kohasele arvamusele keskkonna 
kaitsmise seisukohast vajalik.
5. Aine manustamine toiduloomadele on 
vastavalt artikli 4 või 10 kohasele 
arvamusele keelatud järgmistel juhtudel:
(a) kui farmakoloogilise toimeaine mis 
tahes kasutamine toidulooma puhul 
kujutab vastuvõetamatut riski 
keskkonnale;
(b) kui ei saa teha lõplikku järeldust aine 
jääkide mõju kohta keskkonnaohutusele.
6. Kui see on keskkonna kaitsmise 
seisukohast vajalik, lisatakse liigitusse 
veterinaarravimites kasutatava 
farmakoloogilise toimeaine, mille suhtes 
on kehtestatud või kehtestamata jäetud
keskkonnas sisalduva kontsentratsiooni 
piirnorm, kasutamise ja rakendamise 
tingimused ning piirangud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada lähenemisviisi järjekindlus, vältida 
ressursside tarbetut raiskamist ja lihtsustada veterinaarravimite keskkonnaohu hindamise 
menetlust.
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Muudatusettepanek 75
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Ravimihindamisameti arvamuse 
taotlemise kiirendatud menetlus

Konkreetsetel juhtudel, kui 
veterinaarravimile või biotsiidile tuleb 
inimeste tervise või loomade tervise ja 
heaoluga seotud põhjustel kiiremas 
korras luba anda, võib komisjon, artikli 3 
kohaselt arvamust taotlenud isik või 
liikmesriik paluda ravimihindamisametil 
läbi viia asjaomaste toodete puhul 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi hindamise kiirendatud 
menetlus.
Komisjon kehtestab taotluse vormi ja sisu 
vastavalt artikli 12 lõike 1 sätetele.
Vaatamata artikli 9 lõikes 2 ja artikli 8 
lõikes 2 sätestatule tagab 
ravimihindamisamet, et 
veterinaarravimite komitee edastab 
arvamuse 150 päeva jooksul pärast 
taotluse vastuvõtmist.

Or. es

Selgitus

Kiirendatud menetlus tuleb kehtestada väga kiireloomuliste juhtude puhul, kui on vaja 
reageerida tõsisele haigusele, mida lubatud ravimitega ravida ei saa ning mis mõjutab 
tugevasti loomade tervist või heaolu. Piirnormide ühine menetlemine takistaks kiiret 
reageerimist haigusele. 
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Muudatusettepanek 76
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab artiklis 13 sätestatud 
liigituse kohaldamiseks määruse eelnõu
30 päeva jooksul pärast artiklis 4, artikli 9 
lõikes 1 või artiklis 10 nimetatud 
ravimihindamisameti arvamuse 
kättesaamist. Komisjon koostab määruse
eelnõu ka 30 päeva jooksul pärast seda, kui 
ühendus on artikli 13 lõike 3 kohaselt 
hääletanud Codex Alimentariuses jääkide 
piirnormide kehtestamise poolt.

1. Komisjon koostab artiklis 13 sätestatud 
liigituse kohaldamiseks määruste eelnõud
30 päeva jooksul pärast artiklis 4, artikli 9 
lõikes 1 või artiklis 10 nimetatud 
ravimihindamisameti arvamuse 
kättesaamist. Komisjon koostab määruste
eelnõud ka 30 päeva jooksul pärast seda, 
kui ühendus on artikli 13 lõike 3 kohaselt 
hääletanud Codex Alimentariuses jääkide 
piirnormide kehtestamise poolt. 

Kui määruse eelnõu ei ole 
ravimihindamisameti arvamusega 
kooskõlas, esitab komisjon üksikasjaliku
selgituse erinevuste põhjuste kohta.

Kui määruste eelnõud ei ole 
ravimihindamisameti arvamusega 
kooskõlas, esitab komisjon üksikasjaliku 
selgituse erinevuste põhjuste kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kasutatakse mitmust, et kirjeldada nii jääkide piirnorme kui ka 
keskkonnaalaseid piirnorme.

Muudatusettepanek 77
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab artiklis 13 sätestatud 
liigituse kohaldamiseks määruse eelnõu 30 
päeva jooksul pärast artiklis 4, artikli 9 
lõikes 1 või artiklis 10 nimetatud 
ravimihindamisameti arvamuse 
kättesaamist. Komisjon koostab määruse 
eelnõu ka 30 päeva jooksul pärast seda, kui 
ühendus on artikli 13 lõike 3 kohaselt 

1. Komisjon koostab artiklis 13 sätestatud 
liigituse kohaldamiseks määruse eelnõu 30 
päeva jooksul pärast artiklis 4, artikli 9 
lõikes 1 või artiklis 10 nimetatud 
ravimihindamisameti arvamuse 
kättesaamist. Komisjon koostab määruse 
eelnõu ka 30 päeva jooksul pärast seda, kui 
ilma ühenduse vastuväideteta on jääkide 
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hääletanud Codex Alimentariuses jääkide 
piirnormide kehtestamise poolt.

piirnorm vastu võetud ja komisjon on
artikli 13 lõike 3 kohaselt vastu võtnud
Codex Alimentariuse.

Kui määruse eelnõu ei ole 
ravimihindamisameti arvamusega 
kooskõlas, esitab komisjon üksikasjaliku 
selgituse erinevuste põhjuste kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 78
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui määruse eelnõu ei ole 
ravimihindamisameti arvamusega 
kooskõlas, esitab komisjon üksikasjaliku 
selgituse erinevuste põhjuste kohta. 

Or. es

Selgitus

Selguse huvides peaks artikli 14 lõike 1 teine lõik saama eraldi lõikeks.

Muudatusettepanek 79
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab lõikes 1 nimetatud 
määruse vastu artikli 20 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetluse teel ja 30 päeva 
jooksul pärast selle lõppemist. 

2. Komisjon võtab lõikes 1 nimetatud 
määruse vastu artikli 20 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse teel ja 90
päeva jooksul pärast selle lõppemist.

Or. en
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Selgitus

Kontrolliga regulatiivmenetlus näib olevat asjakohane. Ajavahemikku tuleb pikendada, et 
Euroopa Parlament saaks nõuetele vastavalt osaleda.

Muudatusettepanek 80
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab lõikes 1 nimetatud 
määruse vastu artikli 20 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetluse teel ja 30 päeva 
jooksul pärast menetluse lõppemist. 

Or. es

Selgitus

Kuna käesoleva artikli lõige 1 on jaotatud kaheks, saab endisest lõikest 2 nüüd lõige 2a.

Muudatusettepanek 81
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Artiklis 13a osutatud kiirendatud 
menetluse korral võtab komisjon lõikes 1 
nimetatud määruse vastu artikli 20 lõikes 
2 osutatud regulatiivmenetluse teel ja 15 
päeva jooksul pärast selle lõppemist.

Or. es

Selgitus

Käesolev lõige on lisatud kiirendatud menetluse kehtestamise tõttu. 
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Muudatusettepanek 82
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Analüüsimeetodid välja jäetud
Ravimihindamisamet arutab jääkide 
laboratoorsete analüüsidega tegelevate 
komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaselt määratud ühenduse 
referentlaboratooriumidega sobivate 
analüüsimeetodite üle, mida rakendatakse 
jääkide avastamiseks sellistes 
farmakoloogilistes toimeainetes, mille 
suhtes on kehtestatud jääkide piirnormid 
vastavalt artiklile 13. 
Ravimihindamisamet edastab määruse 
(EÜ) nr 882/2004 kohaselt määratud 
ühenduse ja liikmesriikide 
referentlaboratooriumitele kõnealused 
meetodid.

Or. es

Selgitus

Käesolev artikkel tuleb muuta lõppsätete IV jaotise artikliks 18.

Muudatusettepanek 83
Marios Matsakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravimihindamisamet arutab jääkide 
laboratoorsete analüüsidega tegelevate 
komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 882/2004 
kohaselt määratud ühenduse 
referentlaboratooriumidega sobivate 

Ravimihindamisamet arutab jääkide 
laboratoorsete analüüsidega tegelevate 
komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 882/2004 
kohaselt määratud ühenduse 
referentlaboratooriumidega sobivate ja 
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analüüsimeetodite üle, mida rakendatakse 
jääkide avastamiseks sellistes 
farmakoloogilistes toimeainetes, mille 
suhtes on kehtestatud jääkide piirnormid 
vastavalt artiklile 13. Ravimihindamisamet 
edastab määruse (EÜ) nr 882/2004 
kohaselt määratud ühenduse ja 
liikmesriikide referentlaboratooriumitele 
kõnealused meetodid.

ühtlustatud analüüsimeetodite üle, mida 
rakendatakse jääkide avastamiseks sellistes 
farmakoloogilistes toimeainetes, mille 
suhtes on kehtestatud jääkide piirnormid 
vastavalt artiklile 13. Ravimihindamisamet 
edastab määruse (EÜ) nr 882/2004 
kohaselt määratud ühenduse ja 
liikmesriikide referentlaboratooriumitele 
kõnealused meetodid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi keelata ega takistada
loomse toidu importi ja turuletoomist
jääkide piirnormidega seotud põhjustel, 
kui käesoleva määruse sätteid ja 
rakendusmeetmeid on järgitud. 

Liikmesriigid keelavad loomse toidu
impordi ja turuletoomise, mis sisaldab 
artikli 13 lõike 2 punktides a, b ja c 
esitatud liigitusele mittevastavaid 
farmakoloogilisi toimeaineid. 

Or. fr

Selgitus

 L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence. 

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.
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Muudatusettepanek 85
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduaine ringlus
Liikmesriigid ei tohi keelata ega takistada 
loomse toidu importi ja turuletoomist 
jääkide piirnormidega seotud põhjustel, 
kui käesoleva määruse sätteid ja 
rakendusmeetmeid on järgitud.

Kui asjaomase aine kohta on 
kättesaadavad teaduslikud põhiandmed, 
esitab komisjon Euroopa 
Toiduohutusametile taotluse selgitada 
riski hindamise abil, kas 
kontrollväärtused meetmete võtmiseks on 
inimeste tervise kaitsmiseks piisavad. 
Kõnealustel juhtudel tagab Euroopa 
Toiduohutusamet, et komisjonile 
esitatakse arvamus 210 päeva jooksul 
pärast taotluse kättesaamist.

Or. es

Komisjoni ettepaneku artikli 18 lõige 2 

Selgitus

Kuna tegemist on üldise küsimusega, on mõistlikum lisada see käesolevasse jaotisse.
Meetmete võtmiseks kehtestatavad kontrollväärtused lakkavad olemast riskijuhtimise 
vahendid üksnes imporditud toiduainete puhul; neil on oluline roll sisekaubanduses. Seetõttu 
tuleb liikmesriikidelt eelkõige nõuda, et nad ei tõkestaks (esitades põhjustena jääkide 
piirnormid või meetmete võtmise kontrollväärtused) nende toiduainete ringlust, mis vastavad 
käesoleva määruse sätetele. 

Artikkel 16 ja artikkel 18 vahetavad kohad – vt artikli 18 muudatusettepanekut 95.

Muudatusettepanek 86
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 16 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirnormide kehtestamine imporditud 
kaupade suhtes ei tohi põhjustada 
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juhtimismeetmeid, mis soosivad rohkem 
kolmandate riikide tootjaid kui Euroopa 
tootjaid, kuna viimaste suhtes kehtib 
veterinaarravimi kasutamise ja selle 
jääkide toidus esinemise keeld.
Seetõttu tuleb rahvatervise huvides 
keelata Euroopa Liidus keelatud 
toimeainete jääke sisaldavate kaupade 
import kolmandatest riikidest. 

Or. fr

Selgitus

Näiteks nifursool ja muud arseenipõhised tooted on Euroopa Liidus keelatud, kuid Ameerika 
Ühendriikides laialdaselt kasutusel, eelkõige kalkunite histomoniaasi raviks. Samal ajal kui 
ELi kalkunikasvatajad ei saa praegu histomoniaasi ravimeid kasutada, on lubatud Ameerika 
Ühendriikidest ja Brasiiliast pärit kalkuniliha import, mille puhul on kasutatud nifursooli ja 
muid arseenipõhiseid tooteid, ning see seab Euroopa tootjad ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek 87
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Liigitamata ainete kasutamine

Lisas esitamata farmakoloogilisi 
toimeaineid sisaldavate veterinaarravimite 
manustamine toiduloomadele on 
keelatud. Asjaomaste õigusaktide kohaselt 
riiklikele ametiasutustele teada antud või 
nende loal toimuvate kliiniliste katsetuste 
suhtes keeldu ei kohaldata, tingimusel et 
katsetustes kasutatud loomadelt pärit 
toiduained ei sisalda inimeste tervisele 
ohtlikke jääkaineid.

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KONTROLLVÄÄRTUSED MEETMETE 
VÕTMISEKS

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 89
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 4 ja 8 kohaseid 
riskihindamispõhimõtteid kohaldatakse 
tervisekaitse kõrge taseme tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõike 1 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollväärtused vaadatakse 
korrapäraselt läbi, pidades silmas tehnika 
arengut.

Kontrollväärtused vaadatakse läbi, pidades 
silmas mis tahes uut teavet seoses inimeste 
tervise kaitse ja toiduahelaga.

Or. fr
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Selgitus

Jääkide tuvastamise miinimummäärad, millele ettepanekus võtta vastu määrusus osutatakse 
kui meetmete võtmise kontrollväärtustele, tuleb vastavalt vajadusele läbi vaadata, pidades 
silmas teaduse arengut; eelkõige tuleb seda teha siis, kui on leitud, et ained kujutavad ohtu 
inimeste tervisele.

Muudatusettepanek 91
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõike 1 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt 
läbi, pidades silmas tehnika arengut.

Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt 
läbi, pidades silmas tehnika arengut ja mis 
tahes uut teavet, mida on vaja arvesse 
võtta rahvatervisele avaldatavate ohtude 
hindamisel.

Or. fr

Selgitus

Rahvatervisele avaldatavad ohud on tegurid, mida tuleb meetmete võtmise kontrollväärtuste 
kehtestamisel arvesse võtta. Tehnika areng ei ole seega ainus tegur, mida kontrollväärtuste 
läbivaatamisel tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 92
Marios Matsakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõike 1 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt 
läbi, pidades silmas tehnika arengut.

Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt 
läbi, pidades silmas tehnika arengut ja/või 
mis tahes uusi andmeid seoses inimeste 
tervise kaitse ja toiduahelaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõike 1 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt 
läbi, pidades silmas tehnika arengut.

Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt 
läbi, pidades silmas tehnika ja teaduse 
arengut.

Or. es

Selgitus

Ka teaduse arengut tuleb arvesse võtta. Käesolevast artiklist saab artikkel 15.

Muudatusettepanek 94
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõike 1 kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loomseid toiduaineid, mis sisaldavad 
farmakoloogilisi toimeaineid, mille suhtes 
ei ole kehtestatud jääkide piirnorme, ei 
tohi turule tuua. Kõnealust keeldu 
kohaldatakse ka juhul, kui ühenduse 
muude õigusaktidega on kehtestatud 
kõnealuste ainete avastamise konkreetsed 
piirmäärad ja neid avastamise 
piirmäärasid on ületatud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva sätte kohaselt tehtavad otsused on tõenäoliselt seotud kaubanduslike aspektidega. 
Kuid sellele vaatamata ei saa iseenesest eitada, et riski hindamise ja tervisekaitse 
põhimõtetele vastamine tuleb tagada ka neil juhtudel. 
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Muudatusettepanek 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollväärtuste kehtestamise meetodid Toiduainete ringlus

1. Meetmete võtmiseks kehtestatavad 
kontrollväärtused põhinevad proovi 
analüüdisisaldusel, mida määruse (EÜ) 
nr 882/2004 kohaselt määratud 
kontrollivad referentlaboratooriumid 
saavad avastada ja kinnitada ühenduse 
nõuete kohaselt kinnitatud 
analüüsimeetodiga. Komisjonile annab 
analüüsimeetodite tulemuslikkuse kohta 
nõu asjakohane ühenduse 
referentlaboratoorium.

Liikmesriigid ei tohi keelata ega takistada 
loomse toidu importi ja turuletoomist 
jääkide piirnormidega seotud põhjustel, 
kui käesoleva määruse sätteid ja 
rakendusmeetmeid on järgitud.

2. Komisjon võib edastada Euroopa 
Toiduohutusametile taotluse selgitada 
riski hindamise abil, kas 
kontrollväärtused meetmete võtmiseks on 
inimeste tervise kaitsmiseks piisavad. 
Kõnealustel juhtudel tagab Euroopa 
Toiduohutusamet, et komisjonile 
esitatakse arvamus 210 päeva jooksul 
pärast taotluse kättesaamist. 
3. Riski hindamisel võetakse arvesse 
eeskirju, mille komisjon võtab vastu 
pärast konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga. 
Kõnealused eeskirjad, millega 
muudetakse käesoleva määruse vähem 
olulisi sätteid asendamise teel, võetakse 
vastu artikli 21 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras.

Or. es

Komisjoni ettepaneku artikkel 16 
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Selgitus

Selleks et tagada kontrollväärtuste kehtestamisel kõrgem ohutustase, peab (mitte ei või) 
komisjon taotlema Euroopa Toiduohutusameti arvamust kõigi ainete kohta, mille suhtes 
kontrollväärtused kehtestatakse, kui teaduslikud põhiandmed on kättesaadavad.

Artikkel 16 ja artikkel 18 vahetavad kohad – vt artikli 16 muudatusettepanekut 85.

Muudatusettepanek 96
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Meetmete võtmiseks kehtestatavad 
kontrollväärtused põhinevad proovi 
analüüdisisaldusel, mida määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaselt määratud kontrollivad 
referentlaboratooriumid saavad avastada ja 
kinnitada ühenduse nõuete kohaselt 
kinnitatud analüüsimeetodiga. Komisjonile 
annab analüüsimeetodite tulemuslikkuse 
kohta nõu asjakohane ühenduse 
referentlaboratoorium.

1. Meetmete võtmiseks kehtestatavad 
kontrollväärtused põhinevad proovi 
analüüdisisaldusel, mille määruse (EÜ) nr 
882/2004 kohaselt määratud kontrollivad 
referentlaboratooriumid peavad avastama 
ja kinnitama ühenduse nõuete kohaselt 
kinnitatud analüüsimeetodiga. Komisjonile 
annab analüüsimeetodite tulemuslikkuse 
kohta nõu asjakohane ühenduse 
referentlaboratoorium.

Or. fr

Selgitus

 Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque : 

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, ces « 
valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils de détection 
soient les plus bas possibles ; 

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.
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Muudatusettepanek 97
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon kehtestab meetmete võtmise 
kontrollväärtused pärast loomsetes 
toodetes esineva toimeaine ja selle jääkide 
suhtes tehtud riskihindamist. 

Or. fr

Selgitus

Meetmete võtmise kontrollväärtused ei tule kehtestada mitte ainult laboratooriumide 
avastamissuutlikkuse, vaid ka riskihindamise alusel. See võimaldab juhuslike ja vältimatute 
jääkide esinemist (keskkonnasaaste või loomas leiduva loomuliku metaboliidi tõttu – vt 
põhjendus 21), mis ei ohusta rahvatervist ja millega tarbijal on tähtsusetu kokkupuude, kuid 
mida võib loomses toidus tuvastada, ilma et oleks kehtestatud jääkide piirnorm.

Muudatusettepanek 98
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib edastada Euroopa 
Toiduohutusametile taotluse selgitada 
riski hindamise abil, kas 
kontrollväärtused meetmete võtmiseks on 
inimeste tervise kaitsmiseks piisavad. 
Kõnealustel juhtudel tagab Euroopa 
Toiduohutusamet, et komisjonile 
esitatakse arvamus 210 päeva jooksul 
pärast taotluse kättesaamist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 18 lõike 1 muudatusettepanekuga 96.
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Muudatusettepanek 99
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib edastada Euroopa 
Toiduohutusametile taotluse selgitada riski 
hindamise abil, kas kontrollväärtused 
meetmete võtmiseks on inimeste tervise 
kaitsmiseks piisavad. Kõnealustel juhtudel 
tagab Euroopa Toiduohutusamet, et 
komisjonile esitatakse arvamus 210 päeva 
jooksul pärast taotluse kättesaamist.

2. Komisjon edastab Euroopa 
Toiduohutusametile taotluse selgitada riski 
hindamise abil, kas kontrollväärtused 
meetmete võtmiseks on inimeste tervise 
kaitsmiseks piisavad. Kõnealustel juhtudel 
tagab Euroopa Toiduohutusamet, et 
komisjonile esitatakse arvamus 210 päeva 
jooksul pärast taotluse kättesaamist.

Or. fr

Selgitus

Meetmete võtmise kontrollväärtused ei tule kehtestada mitte ainult laboratooriumide 
avastamissuutlikkuse, vaid ka riskihindamise alusel. See võimaldab juhuslike ja vältimatute 
jääkide esinemist (keskkonnasaaste või loomas leiduva loomuliku metaboliidi tõttu – vt 
põhjendus 21), mis ei ohusta rahvatervist ja millega tarbijal on tähtsusetu kokkupuude, kuid 
mida võib loomses toidus tuvastada, ilma et oleks kehtestatud jääkide piirnorm.

Muudatusettepanek 100
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riski hindamisel võetakse arvesse 
eeskirju, mille komisjon võtab vastu 
pärast konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Kooskõlas artikli 18 lõike 1 muudatusettepanekuga 96.

Muudatusettepanek 101
Marios Matsakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riski hindamisel võetakse arvesse 
eeskirju, mille komisjon võtab vastu pärast 
konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga.

3. Riski hindamisel võetakse arvesse 
asjaomaseid teaduslikke eeskirju, mille 
komisjon võtab vastu pärast 
konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Turuletoomine

Kui käesoleva määruse alusel kehtestatud 
jääkide piirnorme või kontrollväärtusi on 
ületatud, ei tohi toodet toiduainena turule 
tuua, toiduaineks töödelda ega 
toiduainetega segada.

Or. en

Selgitus

Piirnormide või kontrollväärtuste ületamisel peavad olema õiguslikud tagajärjed. 
Turustamise ja segamise keeld näib olevat asjakohane meede ja see vabastab kontrollivad 
asutused kohapeal otsuse langetamisest.
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Muudatusettepanek 103
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui loomsete toiduainete kontrollimisel 
kinnitavad analüüside tulemused nende 
farmakoloogiliste toimeainete jääkide 
esinemist, mida ei liigitata vastavalt artikli 
13 lõike 2 punktile a, b või c, meetmete 
võtmise kontrollväärtusega võrdses või 
seda ületavas koguses, loetakse 
asjaomane partii ühenduse õigusaktidele
mittevastavaks.
2. Kui loomsete toiduainete suhtes tehtud 
analüüside tulemused on allpool 
meetmete võtmise kontrollväärtust, 
lubatakse tooted ühenduse toiduahelasse. 
Pädev asutus säilitab analüüsitulemused 
korduvate juhtumite puhuks. Kui sama 
päritolu toodete analüüside tulemustes 
ilmneb korduvus, mis näitab võimaliku 
probleemi olemasolu, teavitab pädev 
asutus komisjoni ja teisi liikmesriike 
toiduahela ja loomatervishoiu alalises 
komitees. Komisjon edastab küsimuse 
toote päritoluriigi või päritoluriikide
pädevatele asutustele ning esitab 
asjakohased ettepanekud.
3. Üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu 
artiklis 21 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.

Or. fr

Selgitus

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
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cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.

Muudatusettepanek 104
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab 60 päeva jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist artikli 20 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse korras vastu määruse, mis 
käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja 
nende liigitust jääkide piirnormide järgi 
vastavalt määruse (EMÜ) nr 2377/90 I–IV 
lisale. 

Komisjon võtab 90 päeva jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist artikli 20 
lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee 
menetluse korras vastu määruse, mis 
käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja 
nende liigitust jääkide piirnormide järgi 
vastavalt määruse (EMÜ) nr 2377/90 I–IV 
lisale. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab käesoleva määruse lisa vastuvõtmist. Kõnealusel juhul tuleks 
kohaldada kontrolliga regulatiivmenetlust. 

Muudatusettepanek 105
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 23 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määrus (EMÜ) nr 2377/90 tunnistatakse 
kehtetuks.

1. Määrus (EMÜ) nr 2377/90 ja otsus 
2005/34/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Otsust 2002/657/EÜ muudetakse 
järgmiselt: 
(a) artikkel 4 tunnistatakse kehtetuks; 
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(b) termin „analüüsimeetodi nõutava 
tulemuslikkuse miinimummäär” 
asendatakse terminiga „meetmete võtmise 
kontrollväärtus”.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas eelmiste muudatusettepanekutega, mille eesmärk 
on lubatud määrade mõiste kõrvaldamine.

Seetõttu tuleks tunnistada kehtetuks ka otsus 2005/34/EÜ, milles sätestati imporditud 
toiduainetes avastatud mõne keelatud aine lubatud määrad.

Lisaks peaks termin „meetmete võtmise kontrollväärtus” asendama otsuses 2002/657/EÜ 
kasutatud termini „analüüsimeetodi nõutava tulemuslikkuse miinimummäär”, tagamaks, et 
terminoloogia on tulevase toimeaine jääkide piirnorme käsitleva määrusega ühesugune.

Muudatusettepanek 106
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 23 lõike 1 kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni otsused 2002/657/EÜ ja 
2005/34/EÜ kaotavad kehtivuse kolme 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Uued vastuvõetavad määrused 
peavad vastama käesoleva määruse 
riskihindamise kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Mõlemas otsuses kehtestati analüüsimeetodi nõutava tulemuslikkuse miinimummäärad 
farmakoloogilistele toimeainetele, mille suhtes ei oldud kehtestatud jääkide piirnorme, 
eelkõige nendele toimeainetele, mida ei kasutata veterinaarravimitena, või toimeainetele, mis 
on Euroopas keelatud, kuid mujal üsna õiguspäraselt kasutusel. Analüüsimeetodi nõutava 
tulemuslikkuse miinimummäärasid käsitlevad otsused tuleks kohandada uue õigusliku 
raamistikuga (vt eelkõige artikkel 17 ja järgmised). Ette tuleks näha üleminekuperiood.
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